بسمه تعالي
اطالعيه مهم اداره آموزش دانشگاه صنعتی سهند در مورد انتخاب واحد
نيمسال اول سال تحصيلی 99-95
(ویژه مقاطع تحصيلی کاردانی و کارشناسی)
دانشجویان عزیز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيمسال اول  ،99-95ضروری
است کليه بندهای موجود در این اطالعيه را به دقت مطالعه نمایند.

به اطالع كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي فوق الذكر مي رساند كه انتخاب واحد
نيمسال اول سال تحصيلي  99-95طبق برنامه زمان بندی اعالم شده برای دانشجويان
از طريق وب سايت آموزش دانشگاه انجام خواهد پذيرفت .در اين مورد ضروری
است دانشجويان عزيز به نکات زير توجه نمايند :
نکته مهم  :ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي  99-95كليه دانشجويان منوط
به رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود كه قبال اطالع رساني شده است.

 )1انتخاب واحد دانشجويان از روز  10لغايت  11شهريورماه  99طبق برنامه زماني
زير انجام خواهد پذيرفت:
الف) ورودی های  91و ماقبل (كارشناسي)

ب) وروديهای ( 91كارشناسي)
ج) وروديهای ( 99كارشناسي)

از ساعت  8صبح روز سه شنبه  10شهريور الي ساعت  19روز پنجشنبه  11شهريورماه

از ساعت  8صبح روز چهار شنبه  11شهريور الي ساعت  19روز پنجشنبه  11شهريورماه
از ساعت  8صبح روز چهار شنبه  11شهريور الي ساعت  19روز پنجشنبه  11شهريورماه

تذكر مهم :دانشجويان بدهکار امکان انتخاب واحد نخواهند داشت .لذا ضروری است دانشجويان در اسرع
وقت نسبت به تسويه حساب بدهي خود اقدام نمايند تا در بازه انتخاب واحد دچار مشکل نشوند.
تذكر مهم :دروس با پيش شماره  9ويژه دانشجويان دوره های روزانه و شبانه و دروس با پيش شماره  9ويژه
دانشجويان دوره های الکترونيکي دانشگاه مي باشد .لذا دانشجويان در هنگام انتخاب واحد دروس دقت
الزم جهت جلوگيری از بروز مشکل را داشته باشند.
الزم به ذكر است كه انتخاب واحد دانشجويان پس از كنترل و تائيد استاد راهنما قطعي شده و دانشجويان
بايستي از طريق سايت از انتخاب واحد نهائي خود مطلع شوند.
 )1دانشجويان بايستي از طريق سايت دانشگاه  /دسترسي سريع  /سامانه آموزش ،وارد سيستم نرم افزاری
اداره آموزش شده و با ارائه كد كاربری و رمز عبور خود نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.

 )9مسئوليت حفاظت از رمز عبور مورد استفاده متوجه شخص دانشجو بوده و اداره آموزش مسئوليتي در
قبال آن نخواهد داشت.
 )9دانشجويان مي بايست در هنگام انتخاب واحد و در بازه زماني تعيين شده با دقت الزم و كافي پس از
مشورت با اساتيد راهنما و اخذ نظر آنها در چارچوب آيين نامه ها و مقررات آموزشي نسبت به انتخاب
واحد اقدام نمايند .انتخاب واحد پس از بازه زمانی تعيين شده قطعی بوده و امکان تغيير برای انتخاب

واحد آنها وجود نخواهد داشت .دانشجويان مي توانند فقط در ايام حذف و اضافه و بر اساس مقررات،
حداكثر دو درس را حذف و حداكثر دو درس را اضافه نمايند .بديهي است عواقب ناشي از عدم دقت در
مفاد اين اطالعيه بر عهده دانشجو خواهد بود.
دانشجوی گرامی ضمن کسب نظر استاد راهنمای خود و دقت در انتخاب واحد بر اساس نظر وی،
لطفا از مراجعه حضوری به اداره آموزش در ایام انتخاب واحد و ثبت نام جدا خودداری نمایيد.

 )5سقف واحدها برای فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي رشته/گرايش های داير در دانشگاه 190 ،واحد
بوده و دانشجويان مي توانند در صورت تمايل ،درس آشنايي با دفاع مقدس را به ارزش  1واحد به عنوان
درس اختياری مازاد بر دروس دوره خود (مازاد بر  190واحد) انتخاب نمايند.
 )6دانشجوياني كه جهت فارغ التحصيلي فقط درس پروژه را دارند ،در نيمسال اول سال تحصيلي 99-95
مي بايست ،درس پروژه را انتخاب نمايند .در غير اينصورت غايب محسوب شده و مطابق آيين نامه
آموزشي حکم انصراف آنها صادر خواهد شد.
 )7در انتخاب درس پروژه دوره كارشناسي توجه به نکات زير ضروری مي باشد:
الف) دانشجوياني كه درس پروژه كارشناسي را در نيمسال اول هر سال تحصيلي انتخاب مي نمايند در
صورت عدم اتمام آن تا پايان نيمسال اول ،مي بايست برای نيمسال دوم همان سال تحصيلي با تاييد استاد
راهنما و دانشکده مربوطه ،مهلت آن را تا پايان نيمسال دوم تمديد نمايند .نمره پروژه برای اين دسته از
دانشجويان بايستي حداكثر تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي نهايي شده و وارد كارنامه دانشجو شود.
ب) دانشجوياني كه درس پروژه كارشناسي را در نيمسال دوم هر سال تحصيلي انتخاب مي نمايند حداكثر تا
پايان شهريور ماه همان سال تحصيلي فرصت دارند كه نمره نهايي پروژه خود را به اداره آموزش ارائه
نمايند.
ج) دانشجوياني كه در تابستان هر سال تحصيلي ،اقدام به انتخاب درس پروژه كارشناسي مي نمايند ،حداكثر
تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي بعدی فرصت ارائه نمره پروژه خود را به اداره آموزش خواهند داشت.
در صورت عدم ارائه نمره پروژه کارشناسی مطابق با زمانبندی فوق الذکر ،از طرف اداره آموزش نمره صفر برای
این درس اعمال خواهد شد و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس پروژه در نيمسال بعدی خواهد بود.

 )8دانشجويان بايستي جهت انتخاب دروس گروه معارف ،طبق برنامه زماني اعالم شده برای دروس گروه
معارف ،نسبت به انتخاب فقط يک عنوان درس از اين دروس اقدام نمايند و در صورت انتخاب بيش از
يک عنوان درس ،اداره آموزش نسبت به حذف بيش از يک درس دانشجويان اقدام نموده و امکان ترميم
واحد در اين مورد وجود نخواهد داشت .در اين خصوص الزم است كه دانشجويان از انتخاب دروس هم
ارز گروه معارف جدا خودداری نمايند.
 )9دانشجويان ملزم به رعايت كليه مقررات آموزشي(اعم از پيش نياز و هم نياز و )...و همچنين برنامه هشت
ترمه رشته تحصيلي خود مي باشند ،ضمنا دانشجويان حق حذف درس پيش نيازی كه به صورت هم نياز
انتخاب نموده اند را نداشته و عواقب عدم رعايت اين موارد بر عهده دانشجو خواهد بود.
 )10الزم است كه دانشجويان شاهد و ايثارگر ضمن مشاوره با اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر
دانشکده مربوطه اقدام به انتخاب واحد نمايند.
 )11عدم انتخاب واحد در محدوده زماني تعيين شده ،انتخاب واحد با تاخير محسوب شده و اين دانشجويان
ابتدا بايستي قبل از شروع كالس ها درخواست كتبي خود را به همراه مستندات و مدارک كافي به اداره
آموزش ارائه نمايند .اداره آموزش به شرط جلب نظر مساعد شورای آموزشي دانشگاه ،اجازه انتخاب واحد
(آن هم حد اكثر  19واحد درسي) را به دانشجو خواهد داد.
 )11دانشجويان ترم آخر (دانشجوياني كه برای فراغت از تحصيل حداكثر  19واحد باقي مانده دارند) مي
توانند كليه واحد های خود را انتخاب نمايند .بديهي است كه موارد اشتثنايي مغاير با مصوبات شورای
آموزشي با ارائه درخواست از سوی دانشجو و موافقت دانشکده مجری در ايام حذف و اضافه قابل بررسي
خواهد بود.
 )19بر اساس آيين نامه آموزشي سال  ،91دانشجويان ورودی سال تحصيلي  91و  91در صورت حذف
درس و يا عدم موفقيت در گذراندن واحدهای انتخابي خود ،ملزم به پرداخت شهريه برای انتخاب مجدد
درس/دروس مذكور خواهند بود و در صورت اخذ نمره باالی  19در درس افتاده ،نمره افتاده قبلي درس
در معدل كل و معدل همان نيمسال دانشجو بي اثر خواهد بود.
 )19حداقل واحد انتخابي در هر نيمسال برای دانشجويان ورودی  90و ماقبل و ورودی  11 ،99واحد و برای
دانشجويان ورودی  91و  19 ،91واحد است كه دانشجويان ملزم به رعايت آن مي باشند.
توجه :دانشجويان ورودی های ماقبل  99كه درخواست بهره مندی از آيين نامه آموزشي جديد (ورودی
 99به بعد) را نموده اند مشمول كليه بندهای اين آيين نامه (اعم از اتمام سنوات و حداقل واحد انتخابي،
تعداد نيمسال مشروطي و  )....خواهند بود.

اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی سهند

